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Must nem a B. Sz. évente 

megjelenő Kék-Könyvéről, hanem 
i kormány három évi munkás- j 
gát ismertető Kék-könyvről van 

-o .  El kell ismerni, hogy a 
könyv nem teveszti szem elöl 
azokat a hihetetlen nehézségeket, 
melyekkel a magyar gazdasági 
életnek meg kell küzdenie Nem 
mondja azt, hogy megcsinált 
mindent, amit Ígért, hanem elénk 
tarja, hogy legjobb tudása, leg
célirányosabb akarata és legtel
jesebb odaadása mellett igyeke
zett a legtöbbet kimunkálni. így 
nézve a Kék-könyvet egészen 
más következtetésekre kell jut
nunk. 1

Pénz nélkül senki sem tud 
nagy dolgokat alkotni. Már pétiig 
az országnak bizony nincsen 
pénze. Következésképen a kor
mánynak sem állnak rendelkezé
sére az elgondolásokhoz és a 
tervekhez szükséges mértékben 
az anyagi eszközök. Ez alaphaj, 
melyen senki sem tudna változ
tatni még akkor sem, ha a kri
tika kétségtelenül könnyebb olda 
Iáról nézi az ügyeket és abban 
az optikai csalódásban él, hogy 
másoknak jobban sikerült volna. 
Nem hisszük, hogy ha bárki lett 
volna kormányon, a nemzetközi 

nzpiacot sikerült volna bősé
ben megnyitni az ország részére, 

gy hatalmas arányú gazdasági 
pénzügyi krízisnek szenvedő 

társai vagyunk és amíg bizonyos 
feltételek, még pedig rajtunk 
kivül állók, be nem következnek, 
addig semmiféle ügyeskedés itt 
nem segít.

A boltok is elbírják a több vevőt. 
ISöt. A gyárak sem dolgoznak 
teljes kapacitásukkal. Vannak 
hatalmas iparágak, melyek joggal 
igényt tarthatnak óriási méretű 
foglalkoztatottságra. Tehát nem 
az a kérdés, hogy mind e viszony
latokban miért nincs már az el
képzelhető legjobb állapot, hanem 
csak az, hogy vájjon a kiinduló, 
ponthoz viszonyítva, ténylegesen 
j o b b  ez a helyzet. A munkanél
küliség nagyon lényegesen csök
kent. A mezőgazdasági termé
nyek ára nemcsak világpiaci 
irányváltozás, hanem határo
zottan magyar sikernek elköny
velendő külön megállapodások 
folytán is nagyon jelentősen 
emelkedett. Ezek gazdasági té
nyek, melyeket senki sem vonhat 
kétségbe. Mi, kereskedők és ipa
rosok véleményünket mindig a 
számszerűit is megfogható tények 
alapján alkotjuk meg. Ez hiva
tásunkból folyik.

Ilyen körülmények között tény
leges gazdasági érték és nem 
csak politikai siker a nyugalom, 
a rend megteremtése. Tagadhatat
lan, hogy ez alapfeltétele még 
annak is, hogy pénz legyen. 
Alapfeltétele annak is, hogy a 
nemzetközi árucsere-forgalomból 
mindjobban kivegyük részünket. 
A nyugalom és a rend helyreállí
tása nyomán mutatkozik is az, 
hogy három évvel ezelőtti álla
pothoz viszonyítva mégis csak 
többet mutathatunk fel. Hát persze 
a súlyos magyar válság nem 
szűnt meg. Az iparosok műhelye 
nincsenek még tele munkával.

Van aztán a részletintézkedé
seknek egész sora, melyekre 
olyan nagyon vártunk és hosszú 
évekig hiába. Most pedig meg
kaptuk. Természetes, hogy még 
több azoknak az intézkedéseknek 
száma, melyek egyelőre még el
maradtak, de melyeknek meghoza
talában nem akarunk kételkedni. 
Olyan intézkedésekről van szó, 
melyek gazdasági, szociális, ter- 
meléstechnikai vagy akár érté
kesítési irányban is halasztha
tatlanul szükségesek és az állam, 
kincstárnak áldozatába nem ke
rülnek. Beváltatlan váltó még a 
vasárnapi t e l j e s  munkaszünet 
kérdése. Rendezetlen az ipartör
vény reformja, a kontárügy nyug
vópontra juttatása. Égő seb a 
testünkön az áruházi verseny 
még mindig elmaradt megféke
zése. A minőségi iparosképzés 
intézményes biztosítása tekinte
tében csak a múlt héten is egy
szerre többet kaptunk, mint hosszú 
évtizedek óta. De még nyoma 
sincs a minőségi kereskedő kép
zése ügyének, vagyis teljesen 
nyitott kérdés: a kereskedelem
szakképesítése.

A kátyúba jutott szekeret nem 
fogjuk kimozdítani és hatalmas 
lendülettel előbbrevinni, ha a

helyett, hogy mindannyian segi- 
tenők kihúzni, versengve akarunk 
a bakra ülni. A tülekedés ártal
mára van a szükséges összhang
nak. Tudjuk mi is azt nagyon 
jól. hogy mennyi minden restan
cia van, de végtére is sorára 
várjunk mindennek. Gyorsabban 
megy, haösszesegitlink, lassabban, 
ha akadályozzuk és sehogyse, ha 
fülsiketítő lármában tülekszünk. 
Nem értjük meg egymás szavát, 
de nem tudná magát megértetni 
az sem, aki a bakon iil. Vagy 
azért van ez a sok fúrás-faragás, 
nehogy a mozaikszerüen összete
vődő részleteredmények végtére is 
egy alapjában megváltozott képet 
adjanak, amire olyan nagyon 
szükség van ? !

Nyolcadik egyiptomi csapás
ként nehezedik reánk az átok, 
hogy minden körülmények között

ügyesebbek és okosabbak va
gyunk, mint azok, akik az ügye
ket irányítják. Csak éppen az a 
tragédia, hogy ettől a tengernyi 
okosságtól eddig még semmire 
sem m entünk. Mert amely 
pillanatban a reklámozottan 
ügyesebb és okosabb kerül az 
ország üzletvitelének élére, akkor 
veszik csak észre, hogy milyen 
nagy feladatra vállalkoztak. A 
sok okoskodásnál, tülekedésnél és 
versengésnél határozottabban na
gyobb értéket jelent, ha valameny- 
nyien dolgozunk. Még olyan 
mélyen vagyunk, még rajtunk a 
válság minden bilincse. Miért 
nem bírjuk el a kis íriss levegőt, 
amit eddig kiharcoltunk, miért 
kell az elindulás nehézségeivel 
újra meg újra megküzdeni és 
miért nem vesszük valamennyien 
szívesen, hogy végre a kezdet 
legkezdetén túl vagyunk?)

H a ve rla n d
d is z

Nemcsak a Baross Szövetség tagjait, 
hanem a főváros közönségét és az or
szág iparosságát mély fájdalommal
érintette, hogy H averlond  Antal a do l
gos örökifjú az élők sorából elköltözött. 
A boldogult a magyar gazdasági köz
életnek egyik vezetőférfia  volt. Olyan 
polcot ért el. ahonnan messze látott. 
Példaképe volt a minden körülmények 
között józanul gondolkozó, hidegen 
mérlegelő, de hazafiasén és melegen 
érző iparosnak. Tem etése nagyszabású 
keretek között folyt le. Sok száz ipa
ros és munkás kisérte utolsó ut.ára.

A  végtisztességen a Baross Szövet

ség impozáns számban vett részt. A z  
országos elnök vezetésével^ottávolt az 
elnökség L in ge l János társelnökkel, 
Kiss  Endre kereskedelmi tanácsos, dr. 
Purebl Győző alelnök-igazgató, Tábory  
Gábor alelnök, Zeid le r Imre alelnök, 
b ía jo r  János, Vass Kálmán, K áta i Ernő, 
Vucsenik  István. Prerovszky  László, 
K ronberger József, Devecis  Gyula, 
Nagy  Sándor, Ducker Ödön, dr. Őrei 
Géza, Gergely  Péter, Császár Imre, 
Péter József elnöki tanácstagok és még 
sokan mások, akiknek neveit nem si
került feljegyeznünk. A  ravatalnál a bú
csúztatót országos elnökünk mondotta-

Az országos elnök búcsúztató 
beszéde

E ravatalnál a búcsúztatás 
ténye nem olyan egyszerű, hogy 
kizárólag dicsérő jelzőket, ame
lyeket az elhunyt méltán meg
érdemelt, foglalnánk össze erős 
szerkezetű mondatokba, hogy 
ezzel eleget tegyünk annak az 
évezredes szokásnak, hogy akit 
szerettünk, becsültünk, gyászbe
széddel búcsúztassuk el és 
mintegy vigasztalást adjunk az 
utolsó Isten hozzád szavaival, 
érzéseivel a hátramaradt csa
ládtagoknak, barátoknak és 
tisztelőknek egyaránt.

E ravatalon fekvő háromne
gyed évszázadot megért féríiut 
a keresztlevele szerint Haver
iemé Antalnak hívták és liftgyá
ros volt. Mi nemcsak Haverland 
Antalt, a jó keresztényt, a lift-

gyárost és a családfőt temetjük, 
de temetjük azt az embert, 
akinek kedves, meleg tekintetű 
szemében mindig csak jósá got, 
megértést láttunk és még akkor 
is, am ikor olyan nagy bánatok 
látogatták meg. amelyek más 
embert már régen a földhöz 
sújtottak volna, törődött má
sok talán biztosabb dolgával. 
Hivő volt, aki nagy bánatai ide
jén elment az Ur Jézus' tem
ploméba imádkozni, hogy veszni 
látszó birodalmát fanatikus bi
tével újból erősítse.

Olyan ember volt, akire a 
legféktelenebb rágalmazó — 
pedig ezekből sok van e földi 
életben —  sem tudott volna 
rosszat m ondani■ Haverland  
Antalban a megtestesült szere-
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tét élt, műhelyéből, később gyá
rából az évtizedek folyamata 
alatt ezerszámra kerültek ki be
csületesen dolgozó és magyarul 
érző munkások.

Haverland Antal közéletet is 
élt. Élt attól az időtől kezdve, 
amikor ipari tudása révén érle
lődni kezdtek számára a sike
rek. Se szeri, se száma azoknak 
a beszédeknek és cselekedetek
nek. amelyeket ő fajtájáért, de 
főleg ip a ros -tá rsa ié rt tett. 
Résztvett minden szép és nemes 
általa ismert gondolat kimunká
lásában, közéleti szereplése ro
konszenves és áldásdus volt. 
De talán mindez, amit mondtam, 
mind csekély volt ahhoz képest, 
hogy próféta lett a saját hazá
jában, mert a lakatosipartestü- 
let elnöki tisztségét, a tagjai bi
zalmának megnyilvánulása mel
lett hosszú időkön át töltötte be.

Talán most neveztem igazi 
nevén azt, aki e ravatalon nyug
szik, akit Haverland  Antal név
re kereszteltek, mert úgy érzem, 
helyes, ha azt mondom a bú
csúszó jogán, hogy próféta volt-

A z  Ur Jézus a halászok közül 
válogatta ki a tanítványait. Ha
verland Antal a maga szivének 
beszédein át a hitetlenség, a 
templomokat kirabló a családi 
élet tisztaságát, szépségét kipel
lengérező, a nemzetünket még 
jobban porbasujtó időkben pró
féta módjára, az igazi tanítvány 
nemességével és megfontoltsá
gával a vétkes emberek között 
tett-vett és járt és téritette vissza 
a sok-sok embert a nemzeti hű
ség útjára, akiket az antikiisz- 
tusi tanítást vallók a jó útról 
eltérítettek.

Kapott-e érte elismerést, amely 
anyagi javakban domborodott 
ki ? E kérdésre feleletet adni 
nem vitás ! De egyet kapott és 
ez az, amit mi most a Haver
land Antal névre keresztelt há
romnegyed évszázadot megért 
és immár elköltözött barátunk
ban siratunk a legjobban, — a 
Tóni bácsi nevet kapta, mert ő 
Tóni bácsija volt sok-sok nagy 
arnak és kispolgárnak egyaránt.

Tóni bácsi. Te elhagytál ben
nünket. Tudjuk miért; a nagy 
bánatok ideje sokszor követke
zett Reád és igy jóságos tekin
teted megtört és elmúlt, mim 
szivárvány az égen.

És mi most szeptember vé
gén, amikor, még nyílnak a völgy
ben a kertf virágok, — a halál 
fagyos lehelletétől elkábultan 
állunk itt, hogy eleresszünk 
hosszú utadra. hogy a földi lét 
végére elkisérjürTk. Kisérünk a 
legnagyobb emberi érzéssel az 
igaz megbecsülés szívből fakadó 
érzésével, amelyet nem a gépi 
szerkezetű lift testének összeté
telében állítottunk ki, hanem a 
finomabb, a könnyebb testű sze
retet anyagával, de amely faj- 
sulyban a legnehezebb a vilá
gon és amelyik a legkönnyeb
ben talál utat a magasságos 
égbe az Úristenhez! Istenünk, 
fogadd e prófétát, fogadd Haver
land Antalt, fogadd a mind
annyiunk Tóni bácsijának jó 
szándékú nemes lelkét jóságos 
kegyeidbe I

Országos elnökünk nem tudta 
megindultságát visszatartani és 
hangosan sírva és helyenként 
fel zokogva mondotta el beszé
dét, melynek hatása alatt nem 
maradt szem szárazon. A  Ba
ross Szövetség hatalmas díszes 
koszorút helyezett a ravatalra,

BAROSS-SZÖVETSÉG

az országos elnök a m aga sze
mélyében külön koszorút tett le 
a nagy magyar iparosmester
nek, de külön koszorút helye
zett el a szerdai összejövetelek 
keretéből a Nyolc Jó-Barát-Tár- 
saság is.

A sírnál elsőnek Müller Antal 
országgyűlési képviselő búcsúz
tatta Haverland Antalt a KIOSz, 
a Chrisantemum és a József
városi Keresztény Polgári Kör 
nevében, dr. Purebl Győző, 
mint az Országos Dalosszövet
ség alelnöke, negyvenezer ma
gyar dalos nevében vett búcsút.

a lakatos ipartestület nevében 
Galambos Jenő szólalt fel. Tég- 
lássy Béla v. országgyűlési kép
viselő pedig az iparos dalárdák 
háláját és elismerését tolmá
csolta a nagy iparoshalottnak. 
Utolsónak a Haverland liftgyár 
munkásainak szónoka szólt, aki 
siratta benne a munkások jó 
édesapját. A z  utolsó búcsúszó 
elhangzása után a küldöttségek 
öt hatalmas zászlaját mélyen 
meghajtották és átadták Haver
land Antal porhüvelyét az anya
földnek.

A  s z a b ó i p a r i  s z a k o s z t á l y  
ú j j á s z e r v e z é s e

legelsőrendü szükségletével áll 
közvetlen kapcsolatban. Ottho
nunk van, csak éppen szeretnünk 
és ápolnunk kell, ami sajnos, az 
utóbbi években nem volt meg.

Sztanics József megái apitja, 
hogy a szakosztály első megszer
vezésének kísérlete is már közér
dekből helyes volt, mert a szak
mai továbbképzés gondolata innen 
indult ki azon kezdeményezések 
nyomán, melyekre példát adtunk. 
Meg van róla győződve, hogy az 
a szabóiparosság, mely nagyon 
sok oldalról szenved, a komoly 
munka láttán még ma is tud 
csoportosulni. A kollegiális jó vi
szony, mely a szakosztály aktive 
dolgozó tagjait jellemzi min
denesetre olyan kincs, melyet 
nagyon sokak közölt ki kell osz
tani. Örömmel üdvözli az újraépí
tés munkáját és biztosra veszi, 
hogy a szakosztály ötös bizottsága 
megtalálja azt a férfiút, aki a ve
zetőszerepet közm egelégedésre 
fogja betölteni.

Dvoncs János a maga részéről 
utalt arra, hogy a gazdasági ne
hézségek akadályozói voltak ugyan 
a hatályosabb munkálkodásnak, 
azonban csak tiszteletet és meg
becsülést fogunk a magunk szá
mára minden oldalon kivétel nél
kül biztosítani, ha gazdasági ér
dekeink védelmével komolyan fog 
lalkozunk. Hasonló nézeten volt 
Tarján Péter is.

Ledényi János felszólalásában 
rámutatott azokra a gazdasági 
okokra, melyek indokolttá teszik, 
hogy a szakosztály dolgozzék és 
alkosson. A szakma intelligenciá
jának feltétlenül kell egy helyet 
szereznie, ahol a tömeg befolyá
sától mentesen tudja átgondolni 
és előkészíteni terveit, melyek vég
eredményben minden egyes ipa 
rosra egyformán hasznosak. Ennyi
vel tartozunk iparostársainknak, 
akik elesettségüknél fogva ezidő 
szerint nem képesek bekapcso
lódni. A Szövetség vezetősége 
megteremtette a megfelelő légkört 
ahhoz, hogy lehessen eredménye
sen működni, nagy kár lenne ezt 
a kétségtelenül hatalmas erkölcsi 

1 tökét parlagon hevertetni.
Az igen érdekfeszitő tárgyalás 

végén az országos elnök előtt az 
értekezlet az uj vezetőség tekin
tetbe jövő férfiait ismertette. A 
kibontakozás munkája az érdek- 
képviseleti szenzációk számába 
menő eredménnyel kecsegtet.

Múlt csütörtökön a Szövetség 
országos elnöke megkezdte a 
szabóipari szakosztály tagjaival 
az újjászervezésre vonatkozó ta 
nácskozásokat. A meghívottak 
előtt az országos elnök behatóan 
fejtegette a helyzetet. Tény az, 
hogy mig 3 esztendő óta a szak 
osztályok egész sora aktív műkö
désbe kezdett, a tagszaporulat a 
Szövetség különböző szervezetei
ben állandó és mindegyik alaku
lat élénken résztvesz a gazdasági 
harcban, addig a szabóipari szak
osztályban a régebb idő óta fenn
állott stagnációban változás nem 
következett be, holott ennél az 
iparágnál is jelentős munkásság
nak kellene folynia. A szakosztály
nak ipari szempontból egyenesen 
rendeltetése, hogy a szakmai in
telligenciát tömörítse. Mindez ál
landó és kitartó munkát igényel 
s minthogy a szakosztály volt 
vezetősége hivatkozva fáradtságé 
ra, az ügyvitelről lemondott, fel
hívta az értekezletet, hogy a maga 
kebelében hasson oda. hogy erre 
a fontos posztra alapszabályszerü 
eljárással olyan uj erő kerüljön, 
aki a feladattal járó fáradozást 
ambícióval vállalja.

Az értekezleten megjelent mes
terek sorából elsőnek Bozzay Sán
dor szólalt fel, aki megállapította, 
hogy mindeii olyan kísérlet, amely 
a szakosztály működésének gátlá
sát és lendületes kiépítésének 
akadályozását célozza, közérdek
ből káros, mert szükség van arra, 
hogy a számos szervezet közül 
legalább egy legyen, ahol a szak
mai erő, a szakmai tudás és a 
mesterek hagyományainak őrzése 
otthont kapjon. Ezt pedig nem ta
lálja meg másutt, mint csak a 
Baross Szövetségben, amely egy 
ízben már megmutatta, hogy eb
ben a szakmában is szépet tud 
alkotni. Fontosnak tartja, hogy 
erőteljes ifjú kéz vegye át a szak
osztály irányítását azzal az eltö
kélt szándékkal, hogy ezt nagyra 
fejleszti. Meg van róla győződve, 
hogy egyedül a stagnálás állapo
tának megszűnése már önmagá
ban véve vonzó erőt gyakorol, 
hát még az eredmények, melyek
nek elérésére minden kilátás meg
van.

Thész Ádám a maga részéről 
utalt arra, hogy ennek az iparnak 
hivatásánál fogva szüksége van a 
széleskörű kollegiális kapcsola
tokra, mert a szabóság az élet

CSÖVEK FÜRDŐKÁDAK M OSDÓK
V ízveze ték i s ze re lvén yek , horganylem ez, horganyzott 
vas lem ez. M annesm anncsö és  V askereskede fm i r.-t.
_  ___________B u dapest, V I., K irá ly  u cca  82.

M it hoz Baitz József vezér- 
igazgató ?

A  Községi Élelm iszerüzem uj v ezé r
igazgatója. Baitz  József, aki eddig a 
Frigor Hűtőházi és Kereskedelm i r. t. 
igazgatója volt. nagyon fontos posztot 
foglal el. A z  üzem fenntartásának vagy 
megszüntetésének kérdése nem az ő 
kompetenciájába tartozik, ezt a politika 
irányítja. Azonban  egy bizonyosan 
hozzátartozik : maga az üzem.

Uj em ber rendszerint újat és nagyot 
akar. A z  üzem vezető már term észeté
nél fogva terjeszkedni kíván. F igye l
m eztetnünk kell az érdekelteket, hogy 
a Községi Üzem terjeszkedésére ne 
gond oljon  se úgy, hogy m ostani kere
tében újabb üzletágakat vezet be. se 
úgy hogy kereteit bővítse. A  főváros 
d e t a i l k e r e s k e d e l m é n e k  véghetetle- 
nül nagy kára volt eddig is az üzem
ből. Ne áltassa megát senki, se a vá 
rosháza politikusai, se pedig az üzem 
uj vezérigazgatója  azzal, hogy a K ö z
ségi a töm egélelmezési ellátására van 
hivatva. A  tömeget a k iskereskede
lemnek kell ellátnia, m ely a valódi 
s: ükségletet m eghaledó nagy tömegben 
ál: a piacon. Nem elég. hogy a Köz- 
.végi Élelm iszerüzem e lá ll attól, hogy 
csemegés ne legyen, hanem szükséges, 
hogy az is, hogy se füszerkereskedő. 
•■e kis hentes ne tegyen. A z  uj vezér- 
igazgatónak egyebekben figyelm ébe 
ajánljuk azokat ez  elgondolásokat, m e
lyeket a Baross Szövetség az üzem m el 
kapcsolatban már ismételten a törvény- 
hatóság elé  juttatott.

A  fővárosi k isipar és kiskereskede
lem lábhoz tett fegyverrel á ll és vár. 
Amint a támadás legkisebb je lé t észre
veszi. haladéktalanul éles harcba indul.

A Vasárnapi Munkaszüneti Liga 
tanácskozása

Hétfőn este tartotta meg tanács
kozását a Vasárnapi Munkaszü
neti Liga llovszky János elnöklete 
alatt. Az ülésen megjelentek ; Bá
nya}’ Lajos, Deák József, Deutsch 
Jenő bizottsági tag. Gyuricza 
Gyula, Gebhard József, Jancsó 
Lajos, Kaschinszky Sándor, M ül
ler Alfréd, Tóth Gábor és Vigh 
Lajos.

Elnök a legutóbbi miniszteri 
rendelet folytán keletkezett hely
zetet ismertette és a már eddig 
szerzett tapasztalatok alapján meg
állapítja, hogy ez a rendelet a 
kérdés megoldását egyáltalában 
nem vitte előre. Még mindig nin
csen vasárnapi munkaszünet. A 
rendelet különböző hátsó ajtókat 
hagyott nyitva s ezeken keresztül 
máris éles versengés tapasztalható.

Deutsch Jenő bizottsági tag sé
relmezi, hogy vasárnapi munka
szünet még mindig nincsen. A 
rendelet megkülönböztetést tesz 
Budapest és a környék között. A 
rendőrséggel közvetlen érintkezést 
kell keresni abból a szempontból, 
hogy az ellenőrzés, amire a bel
ügyminiszter felhívása megvan, 
hatályos legyen. Felveti átéli sze- 
zónban az esti 7 órai zárás kér
dését, valamint a kereskedelmi 
alkalmazottak legkisebb munka
bére rendezésének kérdését is.

Deák József arra utal, hogy a 
rendelet ugyan nem hozta meg 
azt, amit mindannyian várunk, de 
az előző állapothoz viszonyítva 
mégis valami haladást jelent.

A Liga elnökének indítványára 
aztán öttagú bizottságot küldöttek 
ki, mely érintkezést keres az ille
tékes referenssel és őt minden 
részletről tájékoztatja. A bizottság 
tagjai lettek; Tóth Gábor, Deák 
József, Bányay Lajos, Deutsch 
Jenő és Müller Alfréd. Amennyi
ben ennek az ötös bizottságnak 
eljárása nem vezetne a kívánt 
eredményre. Liga úgy határozott, 
hogy magához az ország minisz
terelnökéhez fordul.
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Csak országos iparos szavazás 
döntheti el a nyugdíj kérdését

A  nyíregyházai iparoskon- 
resszus higgadt tárgyilagosság
ai abba a m ederbe vitte az 
>aros nyugdíj kérdését, ahová 
aló. Hel yesen állapította meg, 

logy két feltétele van : az egyik, 
• karja-e vállalni az iparosság a 
erheket. a másik, kötelezővé 
karja-e tenni a terhek válla

lását-
Ebben az irányban haladva
alkotás útjára térhetünk. De

m az a megoldás módja, 
ogy az ipartestüietek elöljáró- 
ágai jelentsék ezt ki a maguk 
éléseiben megtartott szavazások 

hatása alatt, hanem az. hogy az 
ipartestüietek elöljáróságaitól tel
jesen függetlenül intéztessék ez 
a kérdés és pedig az összes 
inaraspknak kötelező és titkos 
-negszavaztatása utján. Ha eb- 
hen a formában is többséget 
kap a gondola t. akkor már ipso 
t icto kötelezővé kell tenni• A h 
hoz pedig, hogy az iparosság 
mindegyike, de különösen a vi
déki iparosság teljes mértékben 
tisztán lásson a kérdésben, szük
séges. hogy hivatalos helyről 
adjanak ki a tervezetre vonat
kozó népszerű, de mégis tárgyi
lagos ismertetést, mely világo
san tárja mindenki elé, hogy 
m’'lyen összegű, mennyi időn át 
viselendő terhekről van szó és 
milyen nyugdij-összég várható. 
Annyi tény, hogy erős akarattal, 
szilárd elhatározással, ha ezt a 
tömegre át lehet vinni, minden 
elérhető, még ez is. Mi tehát 
örvendünk, hogy az országos

ros kongresszus a legteljesebb 
mért ben az iparosság meg- 
szavazta'ásái ak irányába vitte 
a kérdést.

Ne vásárolják
a  karácsonyi szeretet- 

csomagokat 
a z  áruházakban

Bukács Kálmán játékkeres
kedő a követk ző  közérdekű 
levelet intézte hozzánk :

1 udott dolo r. hogy karácsony 
előtt a Fóméltóságu Asszony, a 
íőliercegi és több előkelő főúri 
család, a székesfőváros és na
gyobb intézetek, részben saját 
számlájukra, részben ped'g a 
fővédnökségük alatt álló. köz
adakozás utján összegyűlt össze
gekből élelmiszereket, ruházati 
cikkeket, gyermekjátékokat vá 
sárolnak s e cikkeket vagy 
egyenként vagy vegyesen cso
magolva szeretetadományként a 
szegények között osztják széjjel. 
Ezek a szeretetcsomagok sok
sok ezer pengőbe kerülnek.

Furcsa dolog, hogy még ezek
nek a szeretetcsomagoknak meg
szerzésére is az áruházak pá
lyáznak. Élénken emlékezetünk
ben van még. hogy a múlt esz
tendőben a Magyar Divatcsar
nokban vásárolta meg az ily 
csomagokat az egyik ifjú főher
ceg. Nem is késett az áruház 
azzal, hogy ezt a neki nagy
szerű eseményt kellően reklá
mozza s ezzel is igyekezzék az 
érdeklődést a maga irányába 
fokozni. Kommüniké, fotoriport, 
filmfelvétel, körlevél, rádió és a 
nyilvánosság megdolgozásának 
minden egyéb eszközét igénybe 
vette a Magyar Divatcsarnok,

hogy a Fenség üzleti látogatása 
minél nagyobb kamatot hozzon- 

Nem beszéltem erről a kér
désről mostanában egy keres
kedővel sem nem hiszem, hogy 
bárkinek is közülük kifogása 
lehessen e felszólamlással szem
ben. mert én ebben az ügyben 
az összkereskedelem sérelmét 
látom. A z  illetékes tényezők 
nincsenek is tudatában annak, 
hogy a karácsonyi forgalomnak 
az áruházak irányába való rek- 
Iamirozása milyen végtelenül 
nagy kárt jelent a kereskedők
nek. Ezért szükségesnek tartom, 
hogy kérő és felvilágosító szóval 
már most tegyünk meg minden 
lehetőt annak érdekében, hogy

Október elsején egy esztendeje 
lesz annak, hogy a Közszálíi- 
tási Szabályzat sok tekintetben 
magáévá tette a gazdasági élet 
által hangoztatott szempontokat 
s igy a legolcsóbb ajánlat állás
pontja helyett a valószerüleg 
legjobb ajánlat szempontját he
lyezte-

Ez az uj szempont nem tu
dott rögtön keresztülhatolni a 
gyakorlatban, de azért mégis 
utat tör magának, elsősorban 
azon döntések következtében, 
melyeket az illetékes miniszté
rium hozott- Ismeretes, hogy 
Bornemisza Géza a Murgit-hid  
építkezésénél már érvényt szer
zett ennek a reformgondolatnak  
és elvetette a legolcsóbb aján
latot s ehelyett a valószerüleg 
legjobbnak tartott ajánlatot fo
gadta el.

Ennek az irányzatnak a mi
niszter útmutatása alapján a 
gazdasági élet egyéb területén 
is érvényesülnie kellene, külö
nösen pedig a különböző inléz- 
ményeknek kellene ehhez alkal
mazkodni ok- Egészen rosszul 
értelmezett takerékossági szem
pont az, hogy a legolcsóbbnak 
kell odaadni a megbízást. A z  
olcsó felszerelés rendszerint a

A  kormány vasárnap megje
lent 8620 1935. M. E. sz- rende
letével egy régi adósságot tör
lesztett : végre egységes irányí
tás alá veszik az ipari szakok
tatás egész területét. Ez a kér
dés az ipari minisztérium hatás
köréből a kultuszminisztérium 
főhatósága alá került, ahová 
tartozik most a tanonciskolától 
és a tömegek továbbképzését 
szolgáló minden egyéb tanfo
lyam, szakiskola, felsőipariskola 
és intézményen keresztül a mű
egyetemig minden. Ez mindenek
előtt lehetővé teszi nemcsak az 
oktatás rendjében a racionali
zálások keresztülvitessenek. Eb
ben a megoldásban joggal látjuk 
elismerését annak a törekvés
nek, melyet teljesen egyedül 
állva mi magunk szorgalmaz
tunk : egységes irányt ebbe a

a szeretetadományok vásárlása, 
ami amúgy is túlnyomórészt 
készpénzből történik, merthiszen 
ily nagyösszegü k i adásokr a  
évenként ismétlődőleg semmi
féle magánvagyon nem volna 
elegendő, a kereskedőknél és 
ne az áruházaknál történjék.

Innen kérem azt. hogy ebben 
a kérdésben a mi Baross Szö
vetségünk járjon elől és befolyá
sával hasson oda, hogy a múlt 
évihez hasonló helyzet elő ne 
fordulhasson. Mi kereskedők 
szintén meg fogjuk találni a 
módját annak, hogy a szeretet
adományok teljesen méltányos 
áron szállíttassanak.

legdrágább, mert nem mutatko
zik tartósnak s igy végered
ményben a közület az, mely J 
ráfizet, mert sokszor lényegbe 
nem vágó árkülönbözetért hasz
navehetetlennek bizonyuló mun
kát vesz át.

A  gazdasági élet rendjének 
fenntartása elsősorban az állam ! 
érdeke. A  verseny elfajulása, 
amit az önköltségen vagy még 
ezen alul való vállalások mu
tatnak, a gazdasági élet bete
ges tünete. Ezt gyógyítani egész
séges beavatkozás utján állami 
érdek. A  közszállitási megbízá
sok odaítélése az az egészsé
ges, szerves ut, ahol az állam  
maga is előmozdíthatja ezt a 
gyógyulási folyamatot. Miként 
a felső kormányhatóság érvényt 
szerez az uj Közszállitási Sza
bályzatnak, azon módon tegyék 
ezt az összes egyéb szervek s 
ha minden fórum jó igyekezet
tel működik közre abban, hogy 
itt maradt régi szellemet kiirt
suk, akkor látni fogjuk, hogy 
egy uj éra érvényesül.

A  közmunka nem az a meg
bízás, ahol árrombolással lehet 
manipulálni s közpénzeken cső
döt, kényszeregyezséget beje
lenteni.

nagyon fontos kérdésbe. Őrei 
Géza főigazgató részletes javas
lata volt az, mely az Országos 
Felsőipari Szakoktatás Taná
csában a reformot megérlelte, 
aminek keresztülvitele most tör
ténik.

A z  egységesítés a pedagógiai 
s z empont  figyelembevételével 
történt, de nem kapcsolta ki az 
ipari szakminiszter ur befolyását, 
amennyiben az ipari miniszté
riumnak a jövőben is szakkö
zegei utján megfelelő ellenőrzése 
és befolyása lesz. A  lényegbe 
vágó kérdések, az iskolák sze 
vezése, azok szervezete, a tan
erők képesítésének megállapí
tása, a tanerők minősítése mind- 
mind olyan kérdések, ahol az 
intézkedés az ipari mirisztéri- 
ummal közösen történik. A z 
ipari szakképzés korszerű át

alakítása és szakirányig. 
se ilyen egygazaá-rófidszerrer 
most már könnyebben ya^p^jt-
ható meg.

Egy nagy nemzetnevelési gon
dolat vár még megvalósításra 
abból a Baross-tervezetből, mely 
hosszú esztendők óta a folyton 
változott kormányok előtt fekszik 
s melynek kezdeményezője és 
propagátora nálunk szintén Őrei 
Géza : a polgári iskolák teljes 
reformja s azoknak az ország 
kereskedelmi, ipari és földműve
lési érdekeinek szolgálatába 
való állítása. A z  ipari szakok
tatás központosítása szerves 
összefüggésben áll ezzel a még* 
továbbmenő nagyfontosságu re
formmal, amikor is a polgári is
kola nem általános, a népiskola 
ismeretkörét csak alig megha
ladó, de a középiskolát el nem 
érő berendezettségét megváltoz
tatják és az egész intézményt 
nem hivatalsegédek kiképzésére, 
hanem tényleg polgárok  neve
lésére, vagyis közvetlenül a ter
m elő foglalkozásokba való be
kapcsolásra fogják felhasználni.

Mi örvendünk, hogy az a 
csendes és országépitő-munka, 
melyet tülekedés és reklám nél
kül, de lelkiismeretesen folyta
tunk, megértésre találva, a kor
mány reformelgondolásain ke
resztül testet ölt.

Idegenforgalmi és fürdőügyi 
főcsoportunk előadássorozata

A z  elnöki tanács múlt heti ütésében 
jóváhagyta az idei szezonra készített 
idegenforgalm i előadástervezetet. A  fő 
csoport részéről dr. Votisky  Antal 
ügyész buzgó munkálkodásának ered
ménye. hogy a legkiválóbb szakem be
rek fognak Szövetségünkben előadni, 
ismeretes, hogy a múlt szezonban 
mennyire látogatottak voltak ezek az 
előadások, melyeknek anyagát éppen 
most rendezte a főcsoport sajtó a ló  s 
rövidesen közre is adja. A z  idei sze
zonban a Szövetség sok szakirányú és 
ezenfelül külön gazdasági és pénz
ügyi előadásokat is fog rendezni s in
nen van az, hogy az idegenforgalm i 
előadások csupán nyolc estére vannak 
tervbe véve. A z  előadássorozat pro- 
gramnija különben a következő :

1935 október 23-án Várhidy  Lajos 
dr., a Városok Országos Kongresszu
sának ügyvezető igazgatója és dr. 
Pálffy  József, Szeged szab. kir. város 
polgármestere.

1935. november 22. dr. P ö ltz l Jenő. 
min. osztálytanácsos és dr. M illecker 
Jenő debreceni ny. r. egy. tanár.

1935. december 18. Gundel Károly, a 
magyar szállodás ipartestület elnöke és 
Dorm ándy  Géza tábornok, a Duna- 
gőzhajózási Társaság elnöke.

1936. január 22. dr. Schm idt Ferenc 
professzor. Baíatonfüred. és dr. Frank  
T ivadar tanácsnok, Eger.

1936. február 19. Sik Lajos dr., Pécs
város tanácsnoka.

1936. március 18. dr. Szviezsényi 
Zoltán dr.. a Központi Gyógy- és Üdülő
helyi Bizottság ügyvezető igazgatója.

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse fel 
adóügyi útmutató 

irodánkat.

Hirdessen a Barass-Szftrebéa lawábae!

* % * * * * * » * * > * % * * * *»«»

É r v é n y e s ü l  a z  uj 
K ö z s z á l l i t á s i  S z a b á l y z a t  

s z e l l e m e

Ism ét
e g y  B a ro s s  - e red m én y  :
egységesítették az ipari szakoktatást
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Lényeges változások a magyar- 
román külkereskedelemben
A  Magyar Nemzeti Bank a 

román Nemzeti Bankkal leg
utóbb megállapodást létesített, 
melynek értelmében az impor
tált román árucikkek ellenértéke 
a jövőben pengőben is szám
lázható, minek következtében a 
Kompenzációs Irodánál pengőre 
szóló igényléseket is be lehet 
nyújtani. A  magyar exportőrnek 
módjában áll a román adósnál 
kikötni, hogy a 30-000 leit meg 
nem haladó exporttételek ellen
értéke leiben fizetendő, miután 
ezek kompenzálását sz int én 
megengedték. A  magyar export
őrnek továbbra is jogában áll, 
hogy az ily tételeket a Román 
Nemzeti Banknak pengő ellené
ben felajánlja. A  tűzifa impor
tőrök azt a kedvezést kapták az 
uj egyezmény értelmében, hogy 
ezentúl esedékes számlájuknak 
csak 40‘ ö-át tartoznak pengőben 
a Román Nemzeti Bank szám
lájára lefizetni, mig eddig az 
volt a helyzet, hogy teljes 100 
százalékot kellett befizetni. A  
jövőben az igényléseknél nem 
kell az átszámítási árfolyamot 
a romén hitelező levelével iga- 
zofiii; mert az további intézke
désig íiVirozva van és négy ta
gozatban: fnyersolajlermékek leu
23.— , fűrészáruknál leu 24.50. 
egyéb áruknál letr 25.̂  • tűzifá
nál leu 26.50 pengőnként.

D ro g is tá k
a szatócsok üzlet

körének 
elhatárolásáért

A  drogisták egy évtized óta szorgal
mazzák a drogériaüzletek üzletkörének 
elhatárolását, hogy törvény vaRy ren
delet áliapitsa meg azokat a kozm e
tikai cikkeket, amelyek csak a szak
üzletként tekintetbe jövő drogériaüzle
tekben árusíthatók.

Elöljáróban állapítjuk meg, hogy az 
összes ipari és kereskedelmi foglalko
zású ágak között —  kivéve a fogtech
nikusokat — nincs oly ipari, vagy ke
reskedői foglalkozás, melynek műve
lő ive l szemben az ipartörvény oly kö
vetelm ényeket állítana fel, mint a drog
istákkal szemben, kiknek a páiyáralé- 
pés előfeltételeként 4 középiskolai vég
zettséggel kell rendelkezniük. 3 évig 
kell tanoncoskodniok és 2 évig  kell 
segédi szakbavágó gyakorlatot végezni, 
hogy drogériaüzletet nyithassanak. A  
drogériaipar képesítéshez kötöti, ipar- 
engedély alapján gyakorolható iparok 
közé soroltatott, iparengedélyt tisztior
vosi véleményezés, szakképzettségi iga
zolás és belügyminiszteri hozzájárulás 
esetén a kereskedelemügyi miniszter ad 
ki és igy nyilvánvaló, hogy a drogis
ták ellentétben a többi képesítéshez 
kötött iparágtól, csak igen szigorú el
bírálás és szakképzettségi igazolás 
alapján nyerhet iparengedélyt. Isme
retes. hogy a drogisták drogériaüzle
teik tisztiorvosi ellenőrzés alatt állnak, 
tudott dolog az is. hogy a drogériaüz
lettulajdonosok országos viszonylatbani 
megosztottság szerint 55°/e-a okleveles 
gyógyszerész, kik annak dacára, hogy 
az 1922 : XII. t. c. 14. §-ának 3. pontja 
üzletkörük gyanánt a gyógyszerfélékkel 
és mérgekkel va ló  kereskedést jelölte 
meg, nem foglalkozhatnak az üzletkö
rük gyanánt törvényileg megállapított 
cikkek kereskedésével, meit a gyógy
szerészek a hatályban lévő. régóta e l

4__________ ___________________ _
avult, 60 évvel ezelőtti közegészség- 
ügyi törvényre va ló  hivatkozással tisz
tességtelen versenypereket indítanak a 
drogisták ellen, mert szerintük a leg
ártatlanabb házi gyógyító szerként 
használt cikk gyógyászati célt szolgáló 
cikk és ily cikkek árusítására csak 
gyógyszertári jogosítvány birtokában 
lévő okleveles gyógyszerész jogosult.

Nyilvánvaló tehát, hogy a drogisták 
nem fejthetnek ki szakképzettségüknek 
megfelelő üzleti tevékenységet addig, 
mig a gyógyszerfélék árusítására vonat
kozó elavult törvény és rendelet he
lyett uj rendelet nem jelenik meg. mely 
szabatosan és taxatíve sorolja fel azo
kat a gyógyszerféléket, am elyeket a 
drogisták árusítani jogosultak. A  dro
gériaüzletek üzletköre ma kozmetikai 
cikkek, vegyszerek és illatszerek á ru 
sítására vannak korlátozva  és igy e 
téren szorgalm az a szakma rendet, 
mert fonás és visszás á llapotnak tartja, 
hogy az áruházak, a házalók és a 
piaci árusok kozmetikai cikk árusítása I 
mellett a túlnyomórészt élelm iszereket 
árusító szatócsok parfümöt, kölnivizet 
és fogpasztát árusítsanak. V ilágos, hogy 
ez a kéidés soronkivüli sürgős megol
dást igényel, nem lehet hogy a füstölt 
heringel és túlnyomórészt élelm iszere

ket árusító szatócsok a drogénak üz
letkörébe tartozó cikkeket árusítanak, 
mert napnál világosabb, hogy e cikkek 
a drogériák, mint szaküzletek és nem 
a szatócsok üzletkörébe tartoznak.

Ha oly cikkekről volna szó. amelyek | 
jellegüknél fogva háztartási cikkeknek í 
volnának minősíthetők, ezek árusítása I 
ellen óvást nem emelnénk, sem nem 
tiltakoznánk, de lehetetlennek és meg- i 
engedheted ennek tartjuk, hogy az é le l
miszereket árusító szatócsok az üzlet
körükben nem tartozó, de nem is so
rozható kozmetikai cikkek árusításával 
illegális versenyt támasszanak a szak- 
képzettségüknél fogva kozmetikai cik
kek árusítására hivatott drogistáknak 
és a drogériaüzletekból vonják el a 
vevőket és létalapjukban támadják 
meg az üzleti forgalom összezsugoro
dása és a kereseti lehetőségek nagy
mérvű csökkenése miatt súlyos m eg
próbáltatásokkal küzdő drogistákat. A  
kereskedelemügai miniszterre hárul az 
a feladat, hogy a drogisták üzleti, gaz
dasági és egzisztenciák érdekeit sértő, 
a közegészségügyre is káros sérelmek 
soronkivüli sürgősségével orvosoltas- 
sanak.

Molnár Ferenc
drogista.
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S z a it z  E le m é r
a füszerkereskedő és alkalmazottai 

között kötendő szerződésről 
nyilatkozik

A z  élelm iszerkereskedelem azon na
gyobb alakulatai, melyek a kis boltos
sa l szemben olyan éles versenyt té- 
miisztennk, mint a községi üzem. az 
áruházak.'^  szövetkezetek, az a lka l
m azottakkal'való  viszonyukat jól ki
taposott szerződés keretében mór a 
felvételkor rendezik.-amikor is gondo
san körülhatárolják, hogy >a két félnek 
mi a joga és kötelessége, milyen ^kö
rülmények között szűnik me g a  munka- 
viszony és melyek a kötelességei ez 
a lka ’mazottnak még arra az időre is. 
am ikor a munkaviszony már meg
szűnt. A  detailkcreskedők -a maguk 
szétszórtságukban ilyen egységes eljá
rásra nem gondoltak még s ha akadt 
köztük, eki előrelátásból alkalmazott
jával munkaszerződés keretében közli 
az egyes üzleti szabályokat, mennyi 
nyitott rés maradt az ilyen hevenyé
szett szerződésekben. Ezért a Baross 
Szövetség körében megindult a moz
galom arra nézve, hogy a füszerszak- 
mónak ezt a területét a munkaadók 
a maguk körében egységesen rendez
zék. Erre a munkára az érdekelt mun
kaadói szervezeteket ezúton is meg
hívjuk.

A  felette érdekes kérdőiről Szaitz 
Elemér fűszer- és csemegekereskedő a 
következőket mondotta :

Hogy mennyire fontos lenne 
az, hogy a fűszer- és csemege
s z akmában  általánosságban 
szolgálati szerződés legyen, mely 
fixirozza az alkalmazottal szem
ben az egész helyzetünket, arra 
nézve csak két nagyon fontos 
körülményt akarok kiemelni: az 
egyik a versenytilalom, a má
sik a választott bíróság- Tudom 
jól, hogy az általános jog  mind
két irányban ad bizonyos vé" 
delmet, de a füszerkereskede
lemnek arra kell törekednie, 
hogy egy szűk kereten belül 
mindkét irányban még hatályo
sabb védelmet kapjunk.

A z általános jog megvéd en
gem kiskereskedőt abban a te
kint rb~r\ hogv a ’kalmazoftam 
Mindaddig, mig nálam van, ve
lem nem konkurralhat sem di-

rekt formában, sem sem indi- 
rekte. De már nem véd meg. 
am ikor alkalmazottam elment. 
így van az, hogy nap-nap ulán 
találkozunk jelenségekkel, hogy 
kilépő alkalmazottak a főnök 
közvetlen közelségében nyitnak 
üzletet, ahová azokat a vevőket 
csalogatják, akiket maguknak 
még alkalmaztatásuk idején a 
legkülönbözőbb módon megak- 
víráltak. Hogy ez nincsen rend
ben, ázthiszem nem kétséges 
senki előtt. "Ezzel a je len sége i 
különben nemcsak szakmánk
ban, hanem másutt is. a kézmű
vesipar területén is találkozunk. 
Abban a tekintetben mór min
denki egy véleményen van. 
hogy a vevőkör üzleti érték. 
Már most a vevőknek ilyen 
módon való robbantása érték- 
rombolás. mondhatnám azt, 
hogy a lopásnak bizonyos faja, 
mely ellen törvényi védelmet 
hiába keresek-Pedig kézenfekvő, 
hogy ez alapjában véve nem
csak az erkölcsbe, hanem a ter
mészetes jogba is ütköző csele
kedet-

hám a szövetkezetek sokkal 
előbbre vannak. Szolgálati szer
ződéseikben kikötik, hogy bolt
kezelő alkalmazott kötelezettsé
get vállal, miszerint alkalmazta
tásának bármely okból bekövet
kező megszűnése esetén abban 
a községben, melyre a szövet
kezet működési köre kiterjed, 
500 méteres körzetben két éven 
át hasonló üzletet sem saját, sem 
feleségének, sem családja bár
mely tagjának neve alatt nem 
nyit, ilyen üzletet át nem vesz, 
illetve hasonló üzletben sem 
állandóan, sem segitőképen nem 
dolgozik s amennyiben ezt mégis 
megtenné, köteles biróilag sem 
mérsékelhető 1000 pengő köt
bért megfizetni, ezenkívül üzlete 
bezárására, illetve a működés 
abbahagyására pénzbírság mel
lett biróilag szőrit! aló. Ha a ti
lalomellenes magatartás 30 nap

nál hosszabb időre terjed a 
bollkezelő köteles minden to
vábbi napra naponként 10 P 
további kötbért fizetni. Miufán 
a szövetkezetek óvadékkal ve
szik fel bollkezelőiket, kikötik 
még azt is. hogy a kötbér az 
óvadék összegéből bírói közben
járás nélkül levonható.

A  kereskedőknél a helyzet 
bizonyos fokban más, de ez 
nem változtat a lényegen, neve
zetesen azon. hogy versenyti
lalm i kikötés eszközlésével m eg
akadályozhatjuk egyfelől jó l  
fundált üzletek 'megtámadását, 
másfelől pedig a konkurrenciá- 
nak közgazdaságilag is egész
ségtelen terjedését- Én nem lá
tom akadályát annak, hogy 
ilyen módon is védekezhessünk, 
ha ebbe a szabályozósba min
den kereskedő belemegy. Te
kintve, hogy szövetségi tábo
runk most mór meghaladja az 
500 főt a fővárosban és ez a 
szám még tovább szaporodik, 
mert a tömeg most már saját 
súlyánál fogva is vonz. kezde
ményezésünknek meglesz a 
kellő eredm énye•

A  másik szempont, amit ki
emelni akarok, a választott bí
róság közbeiktatása. Mennyi baj 
van nap-nap után a munkaügyi 
bíróságnál legfőképen azért, mert 
sem a főnök, sem az alkalma
zott nem tisztázzák a munkavi
szony felvétele alkalmából hely
zetüket. Tapasztalatból mondom, 
hogy számos füszerkereskedő 
főnök nincs is teljesen tisztában 
azza1, hogy jogaihoz milyen 
mértékben ragaszkodhatik és 
kötelezettségeinek mily mérlékig 
tartozik megfelelni. A  m unka-  
ügyi bíróságok túl vannak hal
mozva, az eljárás sok esetben 
sorozatos tanúkihallgatást igé
nyel s mire végre kimunkálható 
az igazság, még a nyertes félre 
sincs benne öröm. mert soká 
kellett erre várnia, a vesztes fél 
pedig nagyon teJcffrfélye#-Jiölt- 
ségeke-l fizet.

Nem látom akadályát annak, 
hogy választott bírósági intéz
ménynek Szövetségünk kebelé
ben való beállításával segítsünk 
magunkon és alkalmazottainkon 
egyaránt. Gyors és lényegesen  
kevesebb költséggel intézhetjük 
ezt el. Annak sincs akadálya, 
hogy a szakmai szervezetek a 
maguk közös választott bírósá
gát állítsák fel. melyben termé
szetesen helyet kapnak a mun
kavállalók is, akik ezt a meg
oldást bizonyára szívesen v e 
szik. Sem szakemberekben, ke
reskedőkben és arra való alkal
mazottakban, sem pedig jogá
szokban és bírói személyekben 
nincsen hiány, csak épen akar
nunk kell és szervezés utján 
megalkothatjuk ezt a védelmet, 
melynek egy célja lehet csak : 
pártatlan , gyors és nagyon o l
csó igazságszolgáltatás.

Érdeklődéssel várom, hogy 
ez a gondolat szaktársaim köré
ben milyen fogadtatásra talál. 
Itt az ősz, az érdekképviseleti 
munkálkodás ideje. Legyünk  
azon, hogy m ire ez a néhány 
hónap elmúlik, eredményeket 
hagyjunk magunk után.

Szinházi látcsövek, szemüvegek, orrcslptetök. 
Zeiss-üvegekkel. Barométerek, hőmérők a 

legjobb kivitelben

CALD ERO NI É S  T Á R S A
tótszerAsreknél

Bpcst. V,, VorfomartHtr l.
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A  kamarai választások 
november 24 és 25-én lesznek

\ Budapesti Kereskedelm i és Ipar
iara vá lasztásainak időpontját a 
•skedelmi és közlekedésügyi minisz- 
folyó év i novem ber 24 és 25. nap

ra tűzte ki. A  m iniszter a z  erre vo- 
tkozó leiratot már leküldötte a pol- 
-mesternek.

\ hir kipattanása után máris nagy 
Vndülettel indult m eg az érdekképvi.
. letek között a készü lődés a vá lasz

tásokra A  választás a z  eddigiektől 
természetesen eltérő lesz. am i nemcsak 

iaiis beosztásra vezethető vissza, 
•m a miniszter rendelete folytán az 

nlási rendszer is egészen  más irányt 
i a választásnak. A z  ajánlási rend

szer az első kúriában 500. a második 
es harmadikban 250. a negyedikben 
100 és végül az ötödikben az érdekel
tek 5*/«-át követeli meg. mint ajánlót 

s.-ik . 'van lista indulhat, m ely a szűk. 
- .■ .*> ajánlást megkapta. Ezeken a 
stakon törölni, uj neveket beiktatni 

stb.. nem lehet. Am ely  listán a sza
vazó változást eszközöl, az a szavazat 
semmis.

A szavazás adókörzetenként fog tör
ténni A  m egfele lő  hirdetmény a sza
vazóköröket pontosan meg fogja je
lölni. A  választás e lé  úgy kereskedelmi- 
mint ipari óldalon óriási izgalommal 
néznek. Éppen ezért a törekvés arra 
irányul, hogy a z  összes jogos igények 
már az ajánlás folyam én elin téződ je
nek s ekként kikapcsoltassék a kama
rai választásokból a m esszeható iz g a 
lom. A  Baross Szövetség elnöksége 
lapunk zártakor már sokirányú tárgya
lásokat folytat.

Megalakul
a fűszer kereskedők 
uj szövetkezete

Jövő vasárnap a fővárosi fü- 
szerkereskedők uj szövetkezeti 
alakulatot hívnak életre É g is z  
Magyar Fűszer és Élelmiszerke- 

' edők Szövetkezete céggel. Az 
célja : a detailisták szük

ségleteinek egy kézen át való biz
tosítása, Az alakuló közgyűlés a 
Baross Szövetség központi szék
házéban lesz megtartva délelőtt 
fél 11 órai kezdettel.

Dömötör Sándor 
temetése

A tragikus hirtelenséggel elha- 
álozott D ö m ö tö r  Sándor temetése 
hétfőn volt. A Baross-füszeresek 
közel százfőnyi impozáns küldött
sége kisérte utolsó útjára a meg
becsült kartársat. A szakosztály 
koszorút helyezett el a ravatalra. 
A Szövetség kiküldöttje közvetlen 
szavakban emlékezett meg a sír
nál D ö m ö tö r  Sándor értékes mun
kálkodásáról. D ö m ö tö r  Sándort 
ismerőseinek, barátainak és vevői
nek nagy tábora szintén utolsó 
útjára kísérte.

F iisze r - é s  gyarm atáruk  budapesti- 
detail-irányára i 1935. szept. 2 6 -án :

I. K á v é k :
per kg.

Nyers Maragogyp — —  9. 13.—
- Guatemala —  —  8.50.— 9.60
„ M occa —  — —  8.20.—  9.60
» Costarica —  — 8.—  — 9.40
»  Santos —  —  —  7.— . — 7.60

Rio— —  —  —  6.-6.60
Pörkölt kávék —  —  —  8. 16.—

II. R i z s e k :
per kg.

Carolin —  —  —
Patna —  —  —
Glacce —  —  —
Japán —  —  —
Moulmain —  —
Rangoon —  —  —
Burmah —  —  —

1.04— 1.16
- .8 8 ------.96
-.84 .------.92
-.7 0 .----- .88
—.80.------.88
-.7 6 .------.80
-.70.------.80

I I I .  T e á k :
per kg.

Frank Va kg-os doboz per
doboz —  —  —  —  — .31 — .35 

Frank i/4 kg-os csomag per
csomag —  —  —  —  — .32 .40—

Frank í/o kg-os csomag per
csomag —  —  —  —  — .25 — .28 

Franck í/ic kg-os csőm. per — .16 — .18 
Franck i/is kg-os csőm. per — .11 — .13
Malátakávé ...........per kg. 1.16.— 1.20
Imperiál fügekávé — ,, ,. 1.64— 1.72 
Makk kávé —  —  . . . .  2.— — 2.40
Enrilo kávé —  —  „  2.—

VIII. C u k o r :
per kg

Kristály—  —  —  —  —  1.28— 1.32
Kocka és por—  — —  —  1.34— 1.38
Süveges—  —  —  —  — 1.36— 1.40

IX. K o n z e r v e k :
per kg

Szilvaiz ... —  —  —  1.20— 1.40
Vegyesiz ..........................  1.30— 1.60
Barackiz . .........................  2.60— 3.20

Darjeeling —  —  — 24.— — 28 — Paradicsom, sür. dobozos
Császárkeverék —  — 20.— — 24 — kg-os doboz. p. doboz — .36 —.40

Ceylon Orange Pecco — 16.— — 20.— 1/2 „ — .56 —.64

M andarin—  —  —  — 16 — — 20.— 1 .. ................ 84. —.92

Jáva orange —  —  — 14.— —  16.— 2 ............................ 1.44--1.60

Souchong—  —  —  — 12.— — 16.— 5 3.50--3.80

IV. Déligyümölcsök:
per kg.

Arachid— —  —  —  1.24— 1.40
Füge. zsákos ... —  —  — .—  — .------
Füge. koszorús —  —  — ----- .—
Jánoskenyér —  —  —  — .8 0 ------.88
Mandula... —  —  —  4.—  —  5.20
Mazsola . . .  —  —  —  2.—  —  2.80
Mogyoróbél —  —  —  3.60 r— 4.—
Narancs--- —  —  —  —  —  —  —
Citrom --- —  per drb — . 8 ------ .12
Szilva, aszalt, zsákos kg 1 — —  1.20 

.  ládás .  1.20 —  1.40

V. F ű s z e r e k :
per kg.

Ánizsm ag —  —  —
Babérlevél
Bors fekete. s/i szab.

„  törött csőm.
„  fehér, egész —
„ hosszú. „ ...........

Csillagánizs ...................
Fenyőmag
Fahéj, e g é s z ...................

„ őrölt szabadon és 
csomagolt

G yöm b ér...........
Köménym ag — 
Majoránna —  —
Paprika édes, nemes —  
Szegfübors 
Szegfűszeg 
Vanília per

4.---------4.80
2.------- 3 —
6. -7.—
7. -8.—
7.20 —  8.80
9.60 — 12.—

20.-------24.—
1.20 —  2 —

11.------- 12.—

12-------14.—
8 .  --------------------------- 10 —

2.40 —  3.—  
4.--------- 5.—
2.60 -3.60
6.--------- 7.—

— 20.-------24 —
szál — .1 6 ------.50

VI. Liszt- és termény
áruk :
per kg.

Búzadara ................ . — — .36 ------.40
Liszt Ogg-................... -  - .3 2 ------.34

„ 2-es ........... — — .31 ------.33
.. 4-es................... ... — .30 ------.32

Árpakása 10-es ... — 32 ------.36
., 3— 5-ös ... — .48 ------.52
„  0-ás 4/0 ... — .72 ----- .88

Bab, fehér ........... —  — .44 ------.48
Bab, tarka ... — .48 ------.52
Borsó, egész -.......... —  — .56 ------ .66

„  feles ........... —  — .54 ------.64

Lencse --- — ... — .48 ------.72
Dió. héjas ........... ... 1.20 — 1.40
Dióbél ................... ... 4.20 — 5 —
Mák —- —  — ... — .88 — 1 —

VII. P ó t k á v é k :
Frank V* kg-os doboz per

doboz
Frank V* kg-os doboz per

.84 — .92

doboz ... — .42 — .49

X. Kakaó, csokoládé:
per kg

Kakaó, belföldi — ........... 2.20—  3.60
hollandi .......... 4.------- 5.20

Csokoládé, ét —  — —  2.--------4.80
főző —  —  2.------ 4.—

„ por.................... 2.20—  3.—

XI. Szárított tészták 
és sütemények :

per kg

Tarhonya tojásos ........... — .68 — .88
Csőtészta „ szab. —  — .72 — .96

„ csőm. ..........  — .80— 1.12
Levestészta tojásos szab. — .68 — .92 

„ „ csőm. --- — .84— 1.50
Konzum keksz--- -- --- 1.10—  1.40
M ézes „  ................... 1.80—  2.—
Finom ........................ - 2.40—  6.—
Töltött „  ................... 3.20—  5.—
Dessert teasütemény --- 4.-------8.—
Piskóta. Vh-os dob. p. dob. — .80— .96 

75-ös .. „ „  1.80— 2.40

XII. V e g y e s e k :
Ecet 10 hydrátos per liter — .50— -.56

,. 6
Élesztő
Étolaj, belföldi 

„ o líva
Teavaj--- ...........
Trappista sajt --- 
Emmentháli sajt
Juhturó ...........
Mustár
Só, őrölt zacskóval 

„ csőm. kristály

per kg
— .30------.36
2.50 —  3.-
1.60 —  2.4
3.60 —  4.80
2.80 —  3.40
1.80 —  2.40
2.80 —  3.60
2.---------2.40
1.60 — 2.80
— .38------.40
— .54------ .60

Minden kötelezettség nékül.

Adom ányok
a fü szerszakosztá ly  
propaganda alap jára
A  legutóbbi közlésünk kiegé- 

szitéseképen ideiktatjuk, hogy a 
füszerszakoszfály őszi mulatsá
ga alkalmából még a követke
zők eszközöltek felülfizetéseket:
Orbán és D oró  kft. 10-— pen- 
gőt, Hoffer Ferenc 2.—  pengőt, 
Sidol gyár 10.— pengőt, Schur- 
mann József 1.—  pengőt, Gran~ 
dits Ferencné 3.—  pengőt. A  
rendezőség soraiban tevékeny 
résztvettek még : Diószeghy Vik
tor, Hegedűs Pál, Peck Ferenc.

H alá lozások . A  múlt héten 
fájdalmasan nagy aratása volt 
sorainkban a Halálnak. Elköl
tözött az élet sorából W agner 
Mihály lakatosmester, D öm ötör 
Sándor füszerkereskedő, mind
kettő tragikus hirtelenséggel. 
Ugyancsak a múlt héten temet
tük id. Hufnagel Imre örökös 
törvényhatósági bizottsági tagot," 
Szövetségünk egyik alapító tag
ját. Súlyos gyász érte Király 
Pál kéményseprőmestert hitve
sének elhalálozása folytán. A  
Szövetség a hátramaradottakhoz 
bensőséges részvétleveleket in
tézett és az elköltözött tagók 
emlékét kegyeletesen őrzi meg.

Családi ház, mely á11■..............  - y egyszer
3  szoba komforttal, üveges v e i  
randával, egyszer 1 szoba és 
üzlethelyiség komforttal, üveges 
verandával, 219 négyszögöl tel

ken, gyümölcsössel eladó. 
Cim : A  kiadóhivatalban.

É rdem es-e  h irdetn i?  Ezt
fényesen tudja bizonyítani L eo - 
pold Gyula hirdetővállalata, 
Budapest, Erzsébet-körut 39. 
Telefon: 42— 1— 55., hol első-í 
rendű nagy cégek összpontositr 
ják összes reklámjaikat. E meg
bízható, modern hirdető’ iroda 
nem sablonosán, hanem indi
viduálisan 4 évtized alatt szer
zett tapasztalatokkal és tanul
ságok célszerű felhasználásával 
irányítja, intézi a propagandát 
Odaadó lelkiismeretességgel és 
felülmúlhatatlan pontossággal 
teljesiti a rendeléseket és főtö
rekvése, hogy a reklámozás 
minél jobban sikerüljön és az 
eredmény biztos legyen.

Hirdetm ények
a budapesti királyi 

Törvényszéktől.
K e 40475/1935. A  budapesti kir- 

törvényszék közhírré teszi, hogy K áld or 
Könyvkiadó kft. budapesti (IV., Petőfi 
Sándor-utca 6.) bejegyzett cégre nézve a 
csődönkivül kényszeregyezségi eljárást 
megindította. Vagyon felügyelődr.S trom - 
szky Olivér budapesti (II., Batthyényi- 
utca 65.) ügyvéd. Bírósági jogi meg
bízott dr. F rom m  La jos bpesti (IX.. 
Ráday-utca 5. ügyvéd, A  hitelezőknek 
követeléseiket 1935. évi október hó 
8. napjáig írásban be kell jelen 
teniük az Országos Hitelvédő Egyle 
központjánál (V. Alkotmány-utca 8.) 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket, hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az egyezr 
ségnek a Budapesti Közlönyben val^ 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyani 
itt írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja 1935. évi szept. 
hó 16. napja. A z  egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1935. évi 
szeptember hó 18. napján áll be.

Budapest. 1935. szeptember 18-án.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. bíró

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.
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N agy k ere sk ed e lm i
k on gresszu s

A gazdasági közvéleményt fog
lalkoztató problémák között szá
mos oly kérdés szerepel, amely 
kiváltképen a hazai nagykereske
delmet érinti. Ez speciálisan nagy
kereskedelmi vonatkozású kérőé 
sek rendszerint csak más általá
nos gazdasági, vagy kereskedelmi 
problémákkal együttesen kerülnek 
megvitatásra. E indította a Ma
gyar Kereskedelmi Csarnokot arra, 
hogy három évvel ezelőtt meg
rendezze az I. Országos Nagyke
reskedelmi Kongresszust, amely 
annakidején igen érdemleges tárgy- 
sorozatot ölelt fel és határozatai
val irányt szabott nagykereske
delmi érdekképviseletünk munkás, 
ságának. Ez az első kongresszus 
határozta el azt is, hogy idősza
konként — kb. háromévenként —

megismételtessék az ország nagy
kereskedelmének e fontos tanács
kozása.

Ezért, valamint a nagykereske
delmet érdeklő számos aktuális 
probléma megvitatásának lehető\é 
tétele érdekében a Magyar Keres 
kedelmi Csarnok Nagykereskedők 
Országos Szövetségének vezetősé
ge elhatározta, hogy október hó 
10-ére és 11-ére egybehívja a 11. 
Országos Nagykereskedelmi Kon 
gresszust. A kongresszust intéző 
bizottság a legközelebbi napok
ban ülést tart. megállapítja vég
leges formában a letárgyalandó 
napirendet, amit követőleg a kon
gresszus irodája szétküldi a meg 
hívókat a hatóságoknak, kama
ráknak és az érdekképviseleteknek.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alóli.

Hirdetés tárgya

Fagyálló gépolaj - ...........
Kőolaj -........................... —
Ebbarcák --- ... ... - ---
Z s in e g ............. --- --
Építkezés ............-............
Gyógyászati segédcszk. ---
Tüzelőanyag —  —............
É le lm ic ik k e k ...................
Elelmicikkek --- - 
Olaj- és petróleum --- --- 
Vegy. közszükségl. cikkek 
Puhafaanyag --- --
Papír .............................
Szénlapát és kapa -.......
Táb laüveg --- -.......  —- --
Élelm icikkek ..............  ---
Tüzelőan\ag --- — --- - 
Burgonya --- --- 
Tüzelőanyag --- - - --- --- 
Útburkolat á 'javitás - . —- 
G yógyszerek - —
Építkezés .........................
Tatarozás --- --- --- --- ---

Hirdető Hnlörnop,„p” 'om

Beszkárt. Budapest
oki

1 37
Beszkárt. Budapest _ 1

2
37

A.ispán. Szolnok : 6
Poslavezérigazgu lóság. Bpcst 2 37
Honv. közp. ép. oszt.. Bpcst „ 2 37
Orsz. Társ bizt. Int.. Budapest 2 37
Polgármester. Győr „ 2 38
Gazdasági hivatal. Szeged > 2 38
Kórház igazgató. Gyula „ 3 37
H onvédelm i miniszter. Budapest _ 4 36
Igazgatóság. Budapest „ 4 37
M áv. igazgatóság. Budapest „ 4 37
Polgármester. Budapest „ 4 37
M áv. igazgatóság. Budapest. 4 37
M áv. igazgatóság. Budapest 4 38
Polgármester. Budapest 4 38
Alispán. Nyíregyháza „ 5 :8
Közkárház igazgató. Veszprém 5 38
Polgármester. Veszprém 5 38
Elöljáróság. Kisvárda ; 7 38
Magánalk. Bizt. Int.. Bpest 7 38
Állam épitészeti hiv., Mátészalka m 7 38
Dohányjöv. közp. igazg. Bpest .. :7 38

K ö n y v e k , S z in b á z je iy e k
P le ife r  Ferdinánd (Z d d le r  T M tv én k )

Budapest* IV -  Kossuth Lajos-u. 5.

D Á N  A D R I Á Ní  Fe*ték-. U k k - é .  
í  hAjUartasbeii cik- 
Z  k Mflkséc letét
| Budapest. Vili., Kisfaludy-u. 38.
1 T : 31—2—SS.

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC nél

BU D A PE ST,
IV. Károly-krt. 28. IV. Gerlóczi-u 5

LINGEL
BÚTO R  J

Magyarország aranykoszorus 
mestere, több aranyérem 

tulajdonosa

Szlezák László
harangcrcöntőde. harangfel

szerelés és haranglábgyár

BUDAPEST. VI. FRANGEPAN-U. 77 
és PETNEHÁZY-U . 78 egyesített 

telken.
Gyér bejárata: VI. PETNEH ÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91— 3 — 53-

„ S ID O L "  S______
OStal Upöt SMoi vsgyttanná-'

fcafc gyára r. t-
Budapest, VII.. C— rei-ufco 14. n .  
Telefon 9 6 - « - 8 q  t *  BB-B-2T.

t Fü rdöberendezések ,
U  L K l U r l  15. Jaj ólom- vas  és  ré z -

o ,T n , p F t )T  í csövek , szivattyúk,
| harang, vas  és  ré z -

V I., V i lm o s  c s á s zá r -u t  31. j lem ezek .

p E R S I L - H E N  K O - A T A
mosó és tisztítószert ajánljon minden vevőjének

M ELLINGER-féle „C A S IN O ". pörkölt kávé a legjobb.

B ab, b o rsó , le n c s e , mák
le g o lc s ó b b  árban

Radó P á l V ili., R ökk  S z ilá rd  u cca  21. T e le fo n  = 3 4 -0 -5 9

A  M A G Y A R  
IPAR DIADALA

KAPHATÓ -.H A R IS N Y A
M I N D E N  JÓ ÜZLETBEN

Hintéssel) a Bantu-Szövetség |

_ l ___________________________________

E H erc eg

s l e r h á z y  husárugyár
Ajánlja  : K apu vár, Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l v á g o t t a i t .  húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételizesitőit.

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor 

K iadótulajdonos : Baross-Szőoetség Ke
reskedő, Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete.
Felelős kiadó: dr. Domokos

1 , 0 0 0 . 0 0 0

uj háztartásba
V

M o st o ly  olcsó  
h o g y  e g y m illió  ú ja b b  
h á z ia s s z o n y  h a s z n á lh a t ja

\

i

Nyomaiul!: fW u v i i ,  lm/o Kouy. nyo::.o.„oooi. U ,u^ o i .  V ll. N ,« , -U.c« id o lo n : 37— 3— 13.
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